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Stortingsmelding for rusfeltet - Innspill fra NSF 
 
Innledning 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker med dette innspillet å bidra i arbeidet med utvikling av ny 
stortingsmelding for rusfeltet. Som sykepleiere møter vi daglig mennesker som har eller står i fare for å 
utvikle rusmiddelproblemer. Dette er barn, unge, voksne og eldre som i ulik grad trenger bistand til å 
mestre tilværelsen og sin egen helse.  De har problemer som ikke bare rammer den enkelte, men også i 
stor grad familien, arbeidsplassen og samfunnslivet generelt.  
 
Det er en nasjonal målsetting at helsearbeid skal fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å 
mestre eget liv. Til tross for at det nærmer seg slutten av en opptrappingsplan for rusfeltet, har NSF en 
sterk bekymring for helsetjenestens evne til å imøtekomme behovet for hjelp. Arbeid med psykisk helse 
og rus krever ofte langvarig og koordinerte tjenester som krever samordning av aktiviteter fra en rekke 
aktører på tvers av etater og tjenestenivå. Helsetilsynet har påpekt store variasjoner og manglende 
koordinering i behandlingstilbudet til mennesker som sliter med rusmiddelmisbruk. 
 
NSF mener at dette feltet krever en bred tilnærming og at helheten i ruspolitikken må løftes frem. Vi 
mener blant annet at en god skolehelsetjeneste er et sentralt virkemiddel i forhold til å fange opp barn i 
risikosonen.  Videre mener vi at det i større grad bør rettes oppmerksomhet på en voksen befolkning 
som stadig drikker mer.  Samtidig må vi sikre sterkt rusavhengige tilgjengelige og gode tjenester. 
Rusbehandling skal i utgangspunktet være frivillig.  Tvang skal kun unntaksvis benyttes og da i 
sammenheng med fare for alvorlig helsesvikt og fare for at liv går tapt. 
 
NSF ønsker en stortingsmelding som; 

 Skaper forutsigbarhet i norsk rusmiddelpolitikk.  

 Er konkret og forpliktende.  

 Styrker det helsefremmende arbeidet i kommunene.  

 Sikrer misbrukere og deres pårørende riktig hjelp og god omsorg. 
 
 
Forebyggende arbeid blant barn og unge 
Nærhet og tillitsfulle mellommenneskelige voksenrelasjoner kan ikke erstattes av sosiale medier og 
elektronisk samhandling. 
 
NSF mener at forebyggende helsearbeid blant barn og unge må ha særskilt oppmerksomhet. En god 
fysisk og psykisk helse må bygges allerede fra første leveår. Dette forutsetter et godt og systematisk 
helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene barn og ungdom befinner seg: innen familien, 
barnehage, helsestasjon, skole og fritid. Samspillet mellom foreldre og sosial- og helsetjenesten i 
kommunene vil være vesentlig, men også spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle i mange barn og 
unges liv. Den må være tilgjengelig med kompetanse og fleksibilitet på barn og unges premisser. 
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Tverrfaglig og tverretatlig samhandling er nøkkelord i denne sammenheng. Det er nødvendig å gå over 
terskelen til hverandre. 
 
Det må være et overordnet nasjonalt helsepolitisk mål å gi alle barn og unge tilgjengelige og likeverdige 
helsetjenester av høy faglig kvalitet. Opptrappingsplan for psykisk helse har lagt særlig vekt på å styrke 
tjenestetilbudet til barn og unge. Dette har vært gjort gjennom blant annet å øke antall stillinger i det 
kommunale tjenestetilbudet og opprettelse av familiesenter. Særlig viktig er det å nå barn i risikosonen 
og deres familier. Særlig trenger barn med foreldre som har rusproblemer og/eller psykisk helsesvikt 
særlig oppfølging. Barn skal ha rett til å få den hjelp de trenger når de trenger den.  
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten når alle barn, og representerer derfor en av hovedpilarene i 
arbeidet blant barn og unge. For helsesøstrene har psykisk helsearbeid og rusforebyggende arbeid 
utgjort en vesentlig og stadig økende del av arbeidsoppgavene de siste årene. Nærhet og tillitsfulle 
mellommenneskelige voksenrelasjoner kan ikke erstattes av sosiale medier og elektronisk samhandling. 
Det vil derfor være viktig å styrke og videreutvikle en god og tilgjengelig helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste som når alle, hvor oppsøkende arbeid i barnehage er en del av tilbudet. 
 
NSF mener det er nødvendig å; 

 Sikre og videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten som et sentralt lavterskeltilbud.  

 Sikre at barn har rett til raske tjenester som er kompetente, tilgjengelige og fleksible. 

 Se barnehagene som en svært viktig arena i et forebyggende helseperspektiv.  
 
 
Økende alkoholbruk - tidlig rusintervensjon i helsetjenesten  
Sykepleiernes generelle helsekompetanse og spesialkompetanse innenfor en rekke felt, vil kunne bidra til 
å identifisere risikofylt rusbruk hos mennesker i alle aldre. 
 
NSF mener at tjenestetilbudene og kompetansen hos helsepersonell i større grad bør innrettes mot å 
forebygge skadelig rusbruk og utvikling av avhengighet. Dette er bra for familieliv, folks helse og 
samfunnets økonomi. Selv om vi i sammenligning med andre nasjoner har et lavt alkoholforbruk, vet vi at 
det er en nær sammenheng mellom det totale forbruk og antall helserelaterte skader knyttet til alkohol. 
Det er derfor grunn til bekymring når forbruket av alkohol i Norge er økt med 1 liter pr innbygger i løpet 
av de siste 10 år.   
 
Opptrappingsplan for rusfeltet påpeker at det er behov for økt kvalitet og kompetanse i helsetjenesten i 
forhold til rus. Tidlig intervensjon overfor risikogrupper kan forhindre avhengighet. NSF ønsker å styrke 
sykepleietjenestens praksis i forebygging av rusavhengighet. Sykepleiernes kompetanse på rus og 
tilstedeværelse i alle deler av helsetjenesten vil være et verdifullt bidrag, både på individplan og i et 
folkehelseperspektiv. God sykepleie gjør en vesentlig forskjell hvor observasjon og handling går hånd i 
hånd! Ikke minst gjelder dette i møte med pasienter som har et risikofylt rusbruk. 
 
Felles for alle som står i fare for å utvikle eller har utviklet et rusproblem, er at de før eller siden kommer 
i kontakt med helsevesenet. Unge mennesker som har mistet bevisstheten og blir kjørt til 
legevakt/akuttmottak, middelaldrene pasienter på medisinske og kirurgiske avdelinger, etablerte 
rusavhengige som oppsøker lavterskel helsetiltak og eldre rusavhengige med helsesvikt som trenger 
oppfølging i hjemmet. Sykepleiernes generelle helsekompetanse og spesialkompetanse innenfor en 
rekke felt, vil kunne bidra til å identifisere risikofylt rusbruk hos mennesker i alle aldre.  
 
 
NSF mener det er nødvendig å; 

 Synliggjøre helseperspektivet knyttet til risikofylt rusbruk. 

 Videreutvikle tidlig intervenering som et satsningsområde. 

 Styrke sykepleietjenestens ruskompetanse i alle deler av helsetjenesten. 
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Gatenære helsetjenester,  lav terskel – høy kvalitet 
Gode helsetjenester til denne gruppen rusavhengige vil redde liv og bidra til en bedre fysisk og psykisk 
helse. 

 
Rusavhengige som lever gatenært særpreges av fysisk og psykisk helsesvikt, til dels i svært alvorlig grad. 
Dødeligheten er høy, også for unge. I tillegg kommer sosiale komplikasjoner i form av et problematisk 
hverdagsliv, stigmatisering og manglende opplevelse av verdighet. En bedret helsetilstand kan gjøre 
mestring av dagliglivet enklere, og kan for noen motivere til endring. Dette forutsetter gode tilgjengelige 
tjenester på brukernes premisser. 
 
Oppsøkende helse- og overdoseteamet i Trondheim er et eksempel på dette. Her tilbys gatenære 
helsetjenester av høy kvalitet og på brukernes premisser. Kompetente sykepleiere yter livreddende 
helsehjelp, forebygger helseskader og koordinerer hjelptiltak i samarbeid med brukeren selv. Tjenesten 
særpreges av tilgjengelighet, kontinuitet og utvikling av relasjon over tid, samt et nært kjennskap til hva 
som skjer på gata. NSF mener at sykepleiere har særlig kompetanse til å ivareta grunnleggende 
helsehjelp og yte livreddende førstehjelp til rusavhengige som lever gatenært. 
 
Helsefremmende arbeid og skadereduserende helsehjelp imøtekommer den enkeltes behov for 
helsehjelp på pasientens premisser og stiller ingen krav om motivering til ytterligere hjelp. 
Skadereduksjon innebærer en aksept på at mennesker befinner seg i en krevende livssituasjon, samtidig 
som det er mulig å bidra med hjelp. Lavterskel helsetjenester til mennesker som er utsatt betydelig 
helsesvikt eller fare for betydelig helsesvikt, gagner både individ og samfunn.  
 
NSF mener at lavterskel helsetiltakene bør videreutvikles i forhold til å imøtekomme behovene for hjelp.  
Siden 2001 har 48 kommuner etablert lavterskel helsetjenester for denne gruppa. En evaluering av 
lavterskel helsetiltak (SINTEF Helse 2008) viser at mange tusen benytter tilbudet og at brukerne opplever 
bedret helse og livssituasjon. Lav terskel og høy kvalitet har vært bærende elementer. Dette må være 
utgangspunktet for en videre utvikling av tjenestetilbudet. 
 
 
NSF mener det er nødvendig å; 

 Videreutvikle lavterskel helsetiltak og skadereduserende helsetjenester. 

 Forebygge stigmatisering av rusavhengige i helsetjenesten. 

 Fremme et helsefaglig perspektiv i rusfeltet. 
 
 
 
Behandling og oppfølging 
Tilgjengelige og fleksible helsetjenester som bidrar til økt mestring for pasienten i eget nærmiljø, samt 
ivaretar og sikrer kontinuitet i døgnbehandling over tid for de som er i behov av dette. 

 
Arbeid med psykisk helse og rus innebærer ofte langvarige og koordinerte tjenester som krever 
samordning av aktiviteter fra mange aktører. Gode tjenester i kommunene forutsettes blant annet av en 
kompetent og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste. NSF mener det ikke er noen motsetning mellom et 
godt helsetjenestetilbud og et godt sosialfaglig arbeid for rusavhengige. Behandling for rusavhengighet 
bør som hovedregel være tuftet på frivillighet. Der hvor det er åpenbar fare for liv eller alvorlig helsesvikt 
kan tvang brukes over kortere tidsrom som et livreddende tiltak. 
 
En god rehabilitering er betinget av akseptable og varige boforhold, et trygt nettverk og meningsfylt 
arbeids- og fritid. NSF foreslår derfor å videreutvikle de kommunale hjelpetiltakene, samtidig som det 
sikres effektive, trygge og tilgjengelige spesialiserte tjenester etter individuelle behov. Blant annet er det 
behov for å redusere ventetid til behandling og bygge ut akutte tjenester for avrusning og utredning. Det 
kommunale hjelpeapparatet må stå i forpliktene samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å hindre 
brudd. Bruk av egenandel for behandling av rusavhengighet må ikke være til hinder for å sikre en god 
rehabilitering. 
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Helsetilsyn, ansatte, brukere og pårørende har gjentatte ganger fremmet behovet for individuelle 
koordinerte tjenester overfor denne gruppen. Alt for ofte ser vi brutte behandlingsforløp, lite 
sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet. NSF etterlyser en tydeligere oppgave- og 
ansvarsfordeling. Sykepleiernes grunnleggende helsefaglige kompetanse kombinert med kompetanse på 
samhandling gjør sykepleiere særlig rustet til å imøtekomme de mest hjelpetrengende rusavhengiges 
behov for helsehjelp. Derfor bør rusavhengige med omfattende helseproblemer over tid få rett til en 
pasientansvarlig sykepleier som en del av sin individuelle plan (IP).   
 
NSF mener det er nødvendig å; 

 Etablere et forpliktende tverrfaglig og tverretatlig samhandling i tjenestetilbudet. 

 Sikre akseptable og varige boligforhold med sosial oppfølging og helsehjelp. 

 Rettighetsfeste pasientansvarlig sykepleier til rusavhengige med omfattende og sammensatte 
helseproblemer. 

 
 
Legemiddelassistert rehabilitering  
Et likeverdig og tilgjengelig tilbud over hele landet. 
 
NSF mener det er riktig å kvalitetssikre etablering og gjennomføring av legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR).  De over 6 000 pasienter i LAR har rett til et verdig behandlingstilbud på linje med alle andre 
pasientgrupper. Nasjonal og internasjonal forskning viser at behandling av heroinavhengighet med 
legemidler kan redde liv og gi bedre livskvalitet. Sett i lys av at avhengighet av heroin er en alvorlig og en 
livstruende tilstand bør LAR være et likeverdig og tilgjengelig behandlingstilbud over hele landet.  For å 
sikre god helsehjelp til pasienter i LAR er det nødvendig å styrke samhandlingen med somatiske og 
psykiske helsetjenester. 
 
NSF mener det er riktig å styrke det eksisterende behandlingstilbudet fremfor å etablere heroinstøttet 
behandling. NSF mener de faglige, etiske og juridiske problemstillinger må belyses i langt større grad enn 
det er gjort i dag. Blant annet reiser administrering av heroin etiske problemstillinger til sykepleiernes 
rolle og funksjon knyttet til grunnleggende helsehjelp og sykepleie. NSF mener det må foreligge en bred 
og anerkjent internasjonal erfaring og forskningsbasert kunnskap før det kan bli aktuelt å legitimere 
heroin som legemiddel i Norge. 
 
 
NSF mener det er nødvendig å; 

 Tilby et likeverdig legemiddelassistert rehabiliteringstilbud (LAR) uavhengig av bosted. 

 Forsterke samhandlingen mellom somatiske, psykiske helsetjenester og LAR. 

 Styrke det eksisterende behandlingstilbudet fremfor å etablere heroinstøttet behandling. 
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